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Pela terceira vez no mês de setembro,
nenhum caso de Covid foi registrado
A última morte por Covid-19 registrada em Umuarama foi no início 
de março, que soma 21 óbitos em 2022 e 355 desde o início da pande-
mia, em março de 2020. O Boletim Covid divulgado na sexta-feira (23) 
informou que pela terceira vez neste mês nenhum caso da doença foi 

confirmado. Nesses 30 meses, 39.278 pessoas foram diagnosticadas 
com a doença e deste total 38.920 se recuperaram. Novamente não 
houve alteração no relatório de ocupação de leitos exclusivos para 
tratamento da doença disponibilizados pelo SUS. l 11
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ASSESSORIA/SECOM

Caixa Econômica
espera firmar 
parcerias com 
50 municípios

l 2

Eleitores
estão mais
focados na
Presidência

l 3

Trânsito na feira

A duplicação da PR-323, no perímetro urbano de Umuarama já está com 68,2% das obras concluídas. No 
trecho, está o viaduto do Trevo Gauchão, com finalização prevista para o final de novembro. Por ali, os motor-
istas terão acesso à Avenida Dr. Ângelo Moreira da Fonseca. Para a construção da obra de ar te, a rodovia foi 
rebaixada de 7 a 8 metros, preservando o alinhamento e os acessos dos empreendimentos que ficam nas 
margens, e fazendo com que as trincheiras de acesso passem por cima da rodovia. 

    

Policiais Federais e do 
BPFron apreenderam 

agrotóxicos 
contrabandeados, 

armas, munições e 
recuperaram um veículo 
que havia sido roubado 

em Iporã. A mercadoria e 
a caminhonete estavam 

em um galpão de uma 
propriedade rural. 

Ninguém foi preso. l 6

R$ 605 milhões
em transações
suspeitas nas
campanhas

l 5

Acusada de
homicídio é

capturada em
Umuarama

l 6 l 8

Agrotóxicos 
e armas

Viaduto do 
Gauchão
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Umuarama

Empresário/empregador
Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e  R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.212,00 (R$ 242,4) a R$ 7.087,22(R$ 1.417,44). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 7.087,22. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.212,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.212,00
(R$ 242,40) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44), por carnê.

Índice em % JUL AGO ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,68 -0,36 4,39 8,73
IGP-M (FGV) 0,21 -0,70 7,63 8,59
IGP-DI (FGV) -0,38 -0,55 6,84 8,67

Índice JUL AGO SET
IGP-M (FGV) 1,1070 1,1008 1,0859
IGP-DI (FGV) 1,1112 1,0913 1,0867
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,75%  | TJLP: 7,01%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002222:: 5ª parcela
vence em 30/09, com juros Selic de 4,22%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica

23/8 a 23/9 0,7087 0,7087 0,2077
24/8 a 24/9 0,7087 0,7087 0,2077
25/8 a 25/9 0,6809 0,6809 0,1800
26/8 a 26/9 0,6527 0,6527 0,1519
27/8 a 27/9 0,6430 0,6430 0,1423

Ações % R$
Petrobras PN -6,26% 29,94 
Vale ON -2,07% 68,57 
ItauUnibanco PN -1,97% 28,30 
Bradesco PN -1,95% 20,10 
Equatorial ON +7,75% 26,97 
Embraer ON -7,46% 12,66

IBOVESPA: -2,06% 111.716 pontos

Iene 143,19
Libra est. 0,92
Euro 1,03
Peso arg. 145,47

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +2,6% 5,2480 5,2490 +0,9%

PTAX  (BC) +1,1% 5,2251 5,2257 +0,9%

PARALELO +3,0% 5,1400 5,5800 +1,6%

TURISMO +3,0% 5,1400 5,5600 +1,6%

EURO -0,1% 5,0772 5,0789 -2,6%

R$/m2 JUL AGO %m %ano %12m
Paraná 2.206,04 2.111,18 0,23 10,38 12,07
Norte 2.051,35 2.177,08 6,13 12,05 2,89
Oeste 2.241,57 2.246,56 0,22 10,08 11,42

DÓLAR 23/09

Iene R$ 0,0365
Libra est. R$ 5,71
Peso arg. R$ 0,036
R$1: 1.340,84 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 23/09 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. AGOSTO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1617,00 
II R$ 1680,80 

III R$ 1738,00 
IV R$ 1870,00

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

JJUULL AAGGOO SSEETT
TJLP (%) 7,01 7,01 7,01
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.212,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA nov/22 1.425,75 -31,25 -2,4%
FARELO out/22 439,90 -6,00 1,9%
MILHO dez/22 676,75 -11,50 3,3%
TRIGO dez/22 880,50 -30,25 10,0%

SOJA 165,80 -1,5% -2,3% 163,00
MILHO 75,62 -0,2% -0,1% 75,00
TRIGO 91,87 -0,2% -15,5% 95,00
BOI GORDO 288,68 0,0% -2,3% 290,00
SUINO 6,40 0,0% -5,6% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 23/09 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

Em 23/09 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 23/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 175,00 -1,7% -2,8%
SOJA Paranaguá 189,00 -1,0% -1,0%
MILHO Cascavel 83,00 -1,2% -2,4%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Até um salário mínimo (R$ 1.212,00) 7,5%
De R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35 9%
De R$ 2.427,36 a 3.641,03 12%
De R$ 3.641,04 a R$ 7.087,22 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR --  Taxa de 12%(Pes. físicas)

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//0099  ffííssiiccaass  1155//0099  ddoommééssttiiccooss  0066//0099

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Na pista, seu charme tá on e você faz o maior sucesso! 
Inclusive, pode atrair alguém com interesses parecidos 
com os seus. Com o love, os momentos a dois prometem 
ser perfeitos sem defeitos. Os astros te incentivam a cui-
dar e valorizar o visual, o que promete arrancar elogios do 
mozão. E o sexo deve pegar fogo!

Com o mozão, seu lado atencioso deve pintar, mas vai 
querer receber o mesmo em troca – errada não tá. E o 
clima que pinta é de muitas alegrias e prazeres. Se está 
na solteirice, pode tirar o pé do acelerador e ficar mais na 
sua no primeiro contato com o crush.  

Se está na pista, seu charme tende a deixar uma fila de 
contatinhos te querendo, mas tem grandes chances de 
conhecer alguém interessante através de um parente. Com 
o mozão, vocês podem juntar as escovas de dentes ou 
conseguir realizar o sonho da casa própria, finalmente.

Com o mozão, tende a sentir uma ligação forte. O clima 
promete ser de muita animação, e a sua imaginação ligada 
no 220 agita a relação. Se está na pista, você tem tudo pra 
arrasar no bate-papo e deixar o crush caidinho de amores 
por você. Mas você só vai se interessar pra valer se mos-
trarem parceria para toda hora!

No romance, vocês tendem a conquistar estabilidade e tudo 
indica que crises devem perder força e o clima promete ser 
de maior intimidade com o mozão. Na solteirice, pode pin-
tar um crush na área, e você pode se envolver em um lance 
sigiloso ou secreto neste fim de semana, mas cuidado!

No amor, você conta com objetividade pra tomar decisões 
importantes neste fim de semana. Com o mozão, tende a focar 
no presente e curtir o momento podem até realizar um sonho 
juntos! na pista, uma amizade pode ficar mais caliente, e essa 
relação tem boas chances de ser um sucesso.

Horóscopo  

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Seu jeitinho reservado e misterioso tem tudo pra atrair 
contatinhos! Pode rolar interesse forte por alguém conhe-
cido ou do seu círculo de amizade. Tudo indica que não 
terá dificuldade em se jogar nessa paixão. No romance, 
você tende a se abrir mais e curtir momentos sensacionais 
quando estiverem a sós.

É hora de colocar a sua vida amorosa em ordem, libria-
nes! Seja com o seu mozão, o crush ou aquele rolo, o 
momento é favorável para resolver pendências. Na paquera, 
por exemplo, você conta com facilidade pra separar o joio 
do trigo. E com o seu amoreco, a ligação promete ficar 
mais forte.

No rol dos solteiros, há chance de rolar aquela química 
de milhões por alguém mais experiente, principalmente 
na cama. Com a sua metade favorita da laranja, pode se 
aventurar com o mozão, explorar a intimidade e curtir 
momentos deliciosos a dois. Você não vai querer saber 
de mesmice!

No romance, deve mandar o marasmo pra beeem longe e 
ativar o modo amorzinho, criativo e animado. Use a imagi-
nação e seu lado eficiente para renovar o relacionamento! 
Na pista, tudo indica que estará mais popular, mas aposte 
na sua esperteza e determinação pra fisgar o crush.

Esbanjando seducência, você só vai ficar solteira neste fim 
de semana se quiser, arianja! Pode dar match em um crush 
perfeitinho, ou até rolar alguma coisa com um colega de 
serviço. Já o romance tende a ganhar mais importância, 
e você deve valorizar e se dedicar mais ao mozão para ter 
bons momentos a dois.

Horóscopo nascido em 24 de setembro

Horóscopo nascido em 25 de setembro

Horóscopo nascido em 26 de setembro

Os nascidos no dia 25 de setembro são do signo de Libra com a personalidade de Leão. São otimistas e confiantes, 
independentes, francos e honestos. Apreciam a liberdade de ação e de ideias e lutam para viver livres de amarras 
e de preconceitos. Mas no fundo são tímidos, embora não o demonstrem. Seu número principal é o 32, formado 
de Júpiter e Lua, que por sua vez, comandam, pela ordem, o direito o magistério, a cultura e a sabedoria, e a Lua 
preside as emoções a memória, a família, os bens de raiz. Juntos formam o 5, de Mercúrio, de comunicação, da 
simpatia, das amizades e do comércio. Esta influência faz com que se mantenham sempre jovens.

Os nascidos no dia 24 de setembro são do signo de Libra com a personalidade de Câncer. São festeiros, 
divertidos e antenados nas atividades artísticas, assim como a diversões. São ligados à família de origem, 
muito embora possam ser incompreendidos por ela. Seu número principal é o 31, formado de 3, o sím-
bolo de Júpiter.  O Sol, 1, que é símbolo de poder e liderança, autoridade e solidão. Juntos formam o 4, 
de Urano, que simboliza a modernidade, o trabalho, a tecnologia da informática, da física e da eletrônica. 
Leva ao espírito de fraternidade e evolução cósmica.

Os nascidos a 26 de setembro são do signo de Libra com a personalidade de Virgem. Sua vida se move para 
frente e para trás, de modo alternado. Seu progresso é lento e permeado de muito trabalho e de incertezas. 
Tanto podem alcançar vitórias como fracassos. Seu número principal é o 33, formado do número de Júpiter 
em dobro, o 3, que está ligado ao conhecimento, aos estudos e à cultura; à Filosofia, ao Direito, ao jorna-
lismo, ao magistério em diversas especialidades. A soma dá o 6, de Vênus, que também os envolve com a 
beleza, a moda, as artes, ao amor e a bondade. Em sua face negativa pode levar à omissão e à indiferença, 
causados pela timidez e a insegurança. Mas confere beleza física.

Tá na pista cantando aquela música do Zé Neto & Cristiano, 
“eu tô carente”? Calma, que você sai dessa! Pode dar match 
em um crush mais experiente, ou até se envolver com uma 
pessoa conhecida ou amiga. No romance, saidinha a dois 
deve trazer emoção e te deixar sorrindo de orelha a orelha.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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TFD
SAQUEADOR

BOBENVIEI
LUCROTNT
DAJPOÇO

CALORCASA
DTEARSR

COMODIDADE
RELROLOS

BASICOIF
SNURAIZ

HORARIOGE
FESCORAR

DEBOCHADO
SOMREPAROS

Conjunto
de ceri-
mônias

religiosas

Saldo
positivo

do comer-
ciante

De cor
entre o

branco e
o preto

Rente
(o corte 

de cabelo)

Bem-
estar;

conforto

São
dois no
número

100

Serviço fei-
to na ofi-

cina mecâ-
nica (pl.)

Cirrose e
hepatite

Frases; ex-
pressões

Ração seca que se
dá ao gado

Universidade esta-
dual do RJ (sigla)

Aquele
que rouba
(?) Marley,

cantor 
Mandei;
remeti 

Papel de
cartazes

Explosivo
de minas
Buraco

profundo

Capital
do Egito

Domicílio;
moradia

500, em
romanos
Alta tem-
peratura

Religião
(abrev.)

Essencial;
principal

Máquina
de tecer

O menor é
fevereiro

Suzy Rê-
go, atriz
Une-se 

em pacto

Forma do 
durex (pl.)
Seta do
mouse

Marca
o plural

O rigor do 
povo inglês

A base
da planta
A vogal
do pingo

Privado
de roupas
Vítima de
sequestro

Ruborizar
a face
Código
postal 

Alceu
Valença,
compo-

sitor

Pão de
(?), bolo

muito fofo

Segunda
opção da
múltipla
escolha

Militar sem
graduação

Proibição de
natureza social

Se, em
inglês

Penhasco;
rochedo

Fazer
preces a

Deus

Ferro (símbolo)

Pena; 
compaixão

Gozador;
gaiato
(pop.)

Fenômeno
acústico

2/if. 4/feno — tabu. 6/básico. 9/saqueador. 10/comodidade.
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G T F
C R I T E R I O S OS

A M A M E N T A M
C O P I A D O R A

C I T A L I S A
L OR M A D R O
I C A R N E V

P A R A R A S C O
N A BO S P A M
O P A N O T A M

U R A N O L E A
A S E P I L A R
M T A R S I L A

L O T A D O T A J
S Ã S A M E N O

B

F

B

Autor do
livro "Vi-

das Secas"
(Lit.)  

(?) de
Páscoa,
doce de

chocolate

"Lixo" do
correio

eletrônico

(?) Parker,
cineasta
dos EUA

(?) do
Amaral,
pintora

(?) Mahal,
famoso
palácio
indiano 

(?) e
salvas:
ilesas

O clima
valorizado
na serra

Comando
Militar da
Amazônia

(sigla) 

Ilha brasi-
leira com
criação

de búfalos

Bloco de 
prestações
Fiscais de

feiras

Decifra
(um texto) 
A frente
do barco

Escrevem
o recado 

Filhas
da filha

Nojo;
aversão

Consoantes
de "sino"

Curar;
sanar 

Resultado
da adição

Imagens
enviadas do espaço

Ponde-
rados;

sensatos
Aleitam

Não
enrugada
Habitat da

baleia

Avião de
exibição
Pancada 

com a mão

Coluna
simples

 Sílaba de 
admissão

Não
continuar

Parte
maior da
vassoura

A máquina
de xerox
Faz refe-
rência a 

A moeda
nacional

Cidade
dos EUA

Tive medo

Pátio ao
redor de
igrejas

O sétimo
planeta
(Astr.)

Raiz roxa
usada

em sopas

Vegetal
como a

rosa

Alicerce;
fundação
Cheio por
completo

3/taj. 4/adro — alan — spam. 12/indianápolis.

   

Crescente
02/10 - 21h15

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
Londrina
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Chuva

Paranaguá
max 19
min 14

max 23
min 9

Cascavel
max 21
min 7

Foz do Iguaçu
max 23
min 10

max 22
min 9

Curitiba
max 17
min 5

FASES 
DA LUA

Domingo 25/9/2022

Nublado
Segunda 26/9/2022

Sol

Nova
25/09 - 18h54

Minguante
17/10 - 14h16

concurso: 659
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 05 09 01 01 07 09 01

Super Sete concurso: 298C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

JUNHO

04 05 07 12 20 24 31

Loterias
Megasena

01 02 03 05 07 09 10 11 
13 14 15 16 18 19 23 concurso: 2522Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Caixa pretende firmar 150 parcerias
municipais em iluminação e resíduos

A Caixa Econômica Federal 
espera conseguir ao menos 
mais 150 projetos de parcerias 
público-privadas (PPP) com 1,8 
mil municípios em um chama-
mento público que será lan-
çado em acordo com o Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) 
e a Secretaria Especial do 
Programa de Parcerias de 
Investimentos (Seppi). A ini-
ciativa pretende formar con-
sórcios intermunicipais nas 
áreas de iluminação pública 
e gestão de resíduos sólidos. 
Até 30 de setembro, está pre-
vista a publicação do primeiro 
edital para a seleção de proje-
tos de iluminação pública, que 
devem beneficiar municípios 
com, no mínimo, 80 mil habi-
tantes e consórcios públicos 
intermunicipais (entre dois e 
30 municípios) com mais de 
100 mil habitantes.

A presidente da Caixa afir-
mou que o banco já possui 53 
projetos de PPPs na carteira, e 
vai trabalhar de forma proativa 
para formar consórcios entre 
cidades menores. 

“A ideia é, ao final de 3 
meses de prospecção, a gente 
organizar consórcios intermu-
nicipais para ter investimentos 
com mais escala, para atrair 
grandes investidores”, explicou 
Daniella Marques, presidente 

Denúncias de Assédio
Daniella Marques também respondeu sobre o andamento das 

investigações a respeito das denúncias de assédio de servidoras do 
banco contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que nega 
as acusações. A atual presidente do banco voltou a afirmar que deu 
independência para a corregedoria que trabalha para apurar as de-
núncias, e disse que o prazo para a conclusão dos trabalhos é de 60 
a 90 dias. Daniella Marques acrescentou que o Tribunal de Contas 
da União, a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da 
União supervisionam os trabalhos, e a apuração conta com uma 

empresa externa contratada. “Está em andamento, possivelmente 
na conclusão da primeira fase”, disse. “Acredito que em mais 90 

dias, no máximo, os trabalhos sejam concluídos. Não é um trabalho 
simples de fazer, requer cruzamentos, depoimentos, agendas de 

viagem, e está correndo tudo com muita seriedade e independên-
cia, 24 horas por dia e sete dias por semana”.

da Caixa Econômica Federal. 
Segundo a executiva, os 

53 projetos que já estão na 
carteira da Caixa somam R$ 
19 bilhões em investimentos. 

Em um cenário em que essa 
proporção se mantenha, a 
expectativa do banco é atin-
gir R$ 60 bilhões, ultrapas-
sando os 200 projetos. 

A ideia é, ao final de 3 meses de prospecção, a CER organize consórcios intermunicipais para 
ter investimentos com mais escala, explicou Daniella Marques

DIVULGAÇÃO



3Sábado 24 e domingo 25 de setembro de 2022  POLÍTICA@tribunahojenewsumuarama

Eleitores aparecem mais
focados na presidência e
menosprezam a Câmara

Com uma eleição presi-
dencial centralizada em dois 
candidatos há meses, o levan-
tamento do Instituto Opinião 
mostra que 83% dos entrevis-
tados disseram que a esco-
lha do candidato ao Palácio 
do Planalto é definitiva. Se o 
eleitorado demonstra segu-
rança na escolha do futuro do 
próximo presidente, o mesmo 
não é possível dizer em rela-
ção à escolha do candidato a 
deputado federal. Das 2 mil 
pessoas ouvidas por telefone 
pelo Instituto Opinião entre 
os dias 18 e 20 de setembro, 
apenas 28% disseram esco-
lher o candidato à Câmara 
dos Deputados com mais de 
um mês de antecedência. Vale 
lembrar que o pleito será no 
dia 2 de outubro.

“A definição em cima da 
hora do candidato a deputado 
e até ao Senado é uma carac-
terística do eleitor brasileiro. 
É muito comum a pessoal ir 
para o local de votação sem 

Número de candidatos é o
maior das últimas 5 eleições

A cada eleição geral, cresce 
o número de candidatos à cor-
rida eleitoral. Este ano, 1.576 
candidatos ingressaram com 
pedido de registro de candi-
datura aos cargos de governa-
dor, vice-governador, senador, 
deputados federal e estadual e 
1 º e 2º suplentes. O aumento 
significativo pode ser conside-
rado, tomando-se por base as 
cinco últimas eleições gerais – 
2006, 2010, 2014, 2016 e 2022.

De acordo com o Sistema 
Divulgacand, do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), em 
2006 foram 920 candidatos, em 
2010 (1.034), 2014 (1.238), 2018 
(1.252), um crescimento, entre 
uma eleição e outra, respecti-
vamente, de 12,39%, 19,73%, 
1,13%, 25,88%. Entre os cargos 
pleiteados, a disputa por uma 
vaga de deputado federal pelo 
Paraná foi a que mais cresceu: 
123,32% entre 2006 e 2022, 
seguida da corrida pela cadeira 
na Assembleia Legislativa do 
Estado (Alep): 54,75% nos 

saber em quem votar para a 
Câmara Federal”, afirma o 
sociólogo Arilton Freres, dire-
tor do Instituto Opinião. “Os 
levantamentos mostram que 
muitos eleitores, infelizmente, 
não lembram em quem vota-
ram para deputado, vereador. 
Com isso, a fiscalização do tra-
balho do Legislativo pelos elei-
tores é muito baixa”.

PREFERÊNCIA
O presidente Jair Bolsonaro 

tem a preferência dos elei-
tores evangélicos e os com 
maior renda. De acordo com 
o recente levantamento rea-
lizado pelo Instituto Opinião, 
Bolsonaro tem 39% da prefe-
rência de evangélicos contra 
36% de Lula. Já entre os com 
renda acima de 5 salários míni-
mos, o candidato do PL supera 
o do PT com 40% a 31%. 
Bolsonaro tem uma maior difi-
culdade com o eleitorado de 
menor renda e escolaridade, 
feminino e não evangélico.

Já Lula lidera em todas as 
regiões do país. No Nordeste, 
o petista tem a maior vanta-
gem em relação a Bolsonaro 
(45,9% a 24,5%). No Sul, a um 
empate técnico, com uma 
pequena vantagem para Lula 
(30,7% a 30,3%).

O levantamento foi reali-
zado entre os dias 18 e 20 de 
setembro e ouviu por tele-
fone 2 mil pessoas acima de 
16 anos, em 114 municípios 
do país. A pesquisa tem mar-
gem de erro de 2% para mais 
ou para menos, com 95% de 
confiabilidade para o resul-
tado geral da pesquisa. O 
levantamento foi registrado 
no Tribunal Superior Eleitoral 
sob o número BR-09430/2022.

O Instituto Opinião atua há 
mais de 10 anos com pesqui-
sas quantitativas e qualitativas 
em todo o Brasil. Com sede em 
Curitiba, no Paraná, a empresa 
presta serviço para empresas, 
órgãos públicos, prefeituras e 
governos estaduais.

últimos 16 anos.
Já os registros de candidatu-

ras para governador e vice, sena-
dor e seus suplentes tiveram 
queda, ao contrário dos outros 
cargos. O prazo para registro de 
candidaturas às eleições de 2022 
terminou no dia 15 de agosto.

AVANÇOS
Entre as 1.576 candidatu-

ras, 525 são de mulheres (33%) 
e 1.051 homens (67%). Houve 
um avanço importante ante 
os números de 2006, quando 
apenas 117 mulheres (ou 13%) 
disputavam o pleito com 781 
homens (86,97%). Boa parte 
desse aumento do número 
de candidatas deve-se a um 
avanço na legislação eleitoral, 
que passou a exigir o percen-
tual mínimo de candidaturas 
por gênero de 30%.

Como o sistema de autode-
claração de cor do TSE só está 
disponível a partir de 2014, 
verifica-se que nas últimas 
três Eleições Gerais também 

cresceu o número de candi-
daturas registradas no Paraná 
de pessoas autodeclaradas 
negras. Os negros incluem 
pretos e pardos na classifica-
ção do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Em 2022, 372 ou 23,84% dos 
candidatos se autodeclara-
ram negros, enquanto em 
2018 foi 181 (14,05%) e em 
2014: 213 (17,87%).

As mudanças no perfil das 
candidaturas ocorrem como 
consequência da melhoria 
nas regras eleitorais, a exem-
plo do implemento das cotas e 
das novas regras na distribuição 
dos recursos do fundo eleitoral. 
Essas mudanças buscam incen-
tivar a participação política de 
mulheres e da população negra, 
a fim de garantir a esses grupos 
minoritários maior representa-
tividade nos espaços de poder. 
E para que isso aconteça, o 
Ministério Público Eleitoral 
vem acompanhando todo o 
processo eleitoral. 

Tecnologia 5G

Seminário em Manaus discutiu os impactos da tecnologia 5G 
em vários setores, como educação, indústria e meio ambiente. 
O presidente Jair Bolsonaro e vários ministros participaram do 

evento. “[O Brasil] é o primeiro país da América Latina com 
5G e é uma coisa fantástica. Há três meses estive no Piauí e 

fui conhecer a primeira fazenda 5G no Piauí. A produtividade 
aumenta em quase 20% com essa tecnologia”, disse o 

presidente. O ministro da Educação, Victor Godoy, exaltou 
a chegada do 5G como um marco. “A tecnologia permitirá a 

ampliação da conectividade para os estudantes brasileiros, até 
mesmo nas localidades mais distantes do país. A expectativa do 
ministério é de que até o final de 2023 todas as escolas públicas 

do país tenham acesso à internet de qualidade”.

Caso de família
O desembargador Demetrius 
Gomes Cavalcanti, do Tribunal 
de Justiça do DF e Territórios, 
determinou a retirada do ar 
de matérias do UOL sobre 
as compras de imóveis feitas 
pela família Bolsonaro em 
dinheiro vivo. O magistrado 
acolheu as alegações da 
defesa de Flávio Bolsonaro 
e concedeu uma liminar, 
revogando a decisão anterior 
da 4ª Vara Criminal de Brasília. 
Para o desembargador, as 
reportagens a respeito das 
transações têm informações 
sigilosas, contidas em 
inquérito policial que já havia 
sido anulado pelo Superior 
Tribunal de Justiça.

O sigilo de Ciro
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) ordenou a quebra do 
sigilo fiscal de Ciro Gomes, candidato do PDT à Presidência da 
República, em um processo aberto a pedido do hoje senador 
José Serra há mais de 20 anos. A decisão foi tomada na quarta 
(21) pela juíza Monica di Stasi, da 3ª Vara Cível do TJ. A ordem 
é para que se revele o imposto de renda de Ciro nos últimos 
dois anos — ou a escrituração contábil de qualquer empresa 
em seu nome. O objetivo é bloquear R$ 185 mil em ativos do 
pedetista, que declarou ter R$ 3,7 milhões em bens à Justiça 
eleitoral neste ano.

Danos morais
O caso envolve um pedido de indenização por danos morais 
de Serra contra Ciro, quando os dois eram candidatos a 
presidente na eleição de 2002. Uma decisão de 2004, que 
garantiu o direito à indenização, disse que as falas de Ciro, 
no PPS (Cidadania), “foram além de um mero exercício de 
liberdade constitucional para afetar negativamente a honra do 
autor, em seu aspecto subjetivo”, numa referência a Serra, do 
PSDB. A ofensa ocorreu “num momento de amadurecimento 
da democracia brasileira, em que cada vez mais se espera dos 
candidatos o autêntico debate de ideias ou propostas para o 
bem comum”, destaca a decisão, tão antiga que não apresenta 
sequer o nome do juiz ou juíza que a redigiu.

DIVULGAÇÃO

Investigação nula
Os advogados alegam que as 
suspeitas de que os valores 
empregados nas transações 
poderiam ser provenientes 
de operações ilícitas, como 
rachadinha, basearam-se em 
investigação considerada nula 
pela Justiça. “Tais matérias 
foram veiculadas quando já 
se tinha conhecimento da 
anulação da investigação, o que 
reflete tenham os Requeridos 
excedido o direito de livre 
informar. A uma, por obterem 
informações sigilosas na 
investigação anulada e, a duas, 
porque vincularam fatos cuja 
divulgação lhes é legítima, a 
suposições não submetidas ao 
crivo do Poder Judiciário.
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Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Fake News I
Alvaro Dias disse que o 
projeto de lei que torna 
crime o financiamento e a 
disseminação de fake news 
foi aprovado pelos senadores 
de forma apressada, 
quando foi encaminhado à 
Câmara dos Deputados. Dias 
argumentou que votou contra 
a aprovação do projeto, em 
2020, por acreditar que a 
proposta necessitava de uma 
análise mais aprofundada 
do tema, com proposições 
melhor elaboradas.

Fake News II
O senador afirmou que se 
trata da legislação sobre “o 
exato limite entre a liberdade 
de expressão e a mentira” e 
comentou: “É evidente que 
você não pode permitir que, 
em nome da liberdade de 
expressão, você cometa o 
escárnio de agredir pessoas 
impunemente. Nós somos 
vítimas, nós somos vítimas, 
é evidente que eu quero uma 
boa lei”.

Praias do Paraná
Após transformar a orla da 
praia de Caiobá e Matinhos, 
o serviço de engorda das 
praias do Paraná avança 
para os demais balneários da 
região. A draga Galileo Galilei 
está despejando milhares 
de metros cúbicos de areia 
diariamente na faixa de areia 
do balneário de Flamingo, 
o primeiro logo após o 
Rio Matinhos, próximo ao 
Mercado de Pescados, e já 
muda a cara da região. A obra 
está 45% concluída.

A primavera
A primavera começou na 
quinta-feira, 22, e termina em 
21 de dezembro. Segundo 
o Simepar, o prognóstico 
dos modelos climáticos 
dinâmicos e estatísticos 

Reajustes podem
ser negociados entre
os pais e as escolas

Fim do ano chegando e 
junto com ele o período de 
renovação de matrícula nas 
escolas e do reajuste das men-
salidades. Os pais ficam sem-
pre de olho no percentual que 
vai ser aplicado sobre as taxas 
escolares. Mas será que existe 
um valor máximo de reajuste 
permitido? É possível negociar 
esse aumento? Quem os pais 
devem procurar se considera-
rem o percentual abusivo?

A presidente do Sindicato 
d o s  E s t a b e l e c i m e n t o s 
Particulares de Ensino no DF 
(Sinepe), Ana Elisa Dumont, 
explicou que não existe um 
percentual máximo que as 
escolas devem aplicar de rea-
juste determinado pela legis-
lação. O que está em vigor 
é a Lei de Mensalidades que 
determina que as escolas 
devem apresentar aos pais, 
quando solicitado, uma pla-
nilha de custos que justifique 
o aumento nas taxas. E esse 
valor pode variar de acordo 
com a proposta pedagógica 
da instituição, com melhorias 
na estrutura física e com carga 
horária. Ana Elisa destacou 
que é impossível determinar 
um valor padrão de reajuste já 
que cada escola oferece servi-
ços diferentes.

“Não há como ser um rea-
juste único para todas as esco-
las tendo em vista que elas têm 
propostas pedagógicas dife-
rentes, períodos diferentes e 
aulas diferentes. A precificação 
das mensalidades é feita com 

Venda casada
Outro ponto que é preciso ficar atento é o de venda casada: as escolas 
não podem condicionar a compra de materiais e uniformes com outras 

taxas escolares. Alexandre destacou ainda que é importante que os 
pais leiam o contrato de prestação de serviços e fiquem atentos a itens 
como juros para atrasos de mensalidade e multas rescisórias. Em caso 

de dúvida, as famílias podem procurar o Procon ou o Ministério Público 
de Proteção à Educação de seus estados.

É possível abrir negociação de descontos em cima dos novos valores, apesar de as instituições 
não serem obrigadas, por lei, a concederem esse abatimento

DIVULGAÇÃO

base no que é fornecido den-
tro dessa planilha de custos e 
não mensurado com um índice 
específico”.

SEM TETO
O fato de não existir um teto 

para o aumento das mensali-
dades escolares não quer dizer 
que os pais não possam nego-
ciar esses valores. O presidente 
da Associação de Pais e Alunos 
de Instituições Particulares de 
Ensino do DF (Aspa), Alexandre 
Veloso, explicou que os pais 
podem e devem pedir que as 
escolas apresentem as plani-
lhas de custo que justifiquem 
o reajuste nas mensalidades.

Além disso, é possível abrir 

uma negociação de descontos 
em cima dos novos valores, 
apesar de as instituições não 
serem obrigadas, por lei, a con-
cederem esse abatimento. 

Alexandre sugere que os 
pais se reúnam em grupos para 
visitar a direção das escolas e 
tentar sensibilizar os gestores 
em relação à situação econô-
mica do país nesse cenário de 
pós-pandemia.

“A grande maioria dos pais, 
a massa de servidores públi-
cos, não teve qualquer tipo 
de aumento nesse período. 
E bem como os próprios pais 
e responsáveis da atividade 
privada também tiveram uma 
queda de arrecadação”.

Na sabatina com os candidatos ao Senado Federal pelo 
Paraná promovida pela RPC, o ex-juiz federal Sergio 
Moro (União Brasil) associou o senador Alvaro Dias 
(Podemos), que postula a reeleição, ao Partido dos 
Trabalhadores (PT). Moro acusou o parlamentar de ter 
uma aliança com a chapa Lula-Alckmin. O candidato do 
UB disse que a eleição para o Senado, no Paraná, está 
polarizada. “Tem a minha candidatura, que é uma candi-
datura de centro-direita, de combate a corrupção, que 
defende a Lava Jato, que defende um desenvolvimento 
econômico não fundado na corrupção. Ou em uma 
burocracia estatizante”, afirmou. Moro continuou: “Do 
outro lado, a gente tem a candidatura do senador Alvaro 
Dias, que a gente tem que falar a verdade. Se aliou aqui 
no Estado ao PT e ao PSB, que está aliado em todo o 
País com o PT”.

DIVULGAÇÃO

Sistema político
O candidato à reeleição no Senado Alvaro Dias (Podemos) 
voltou a afirmar que a atividade profissional no Senado é 

para político experiente e não para estagiários. A observação 
do senador foi uma resposta ao candidato Sergio Moro, do 
União Brasil, que afirmou que montará uma “Lava Jato” no 

Congresso Nacional, sem, no entanto, saber as reais funções 
de um senador, ou seja, isso não é competência do Senado. 

Alvaro deu a afirmação após ser questionado sobre votar 
contra o projeto que estabeleceria diretrizes em redes sociais, 

a chamada “Lei das Fake News”.

indica a intensificação do 
fenômeno La Niña com 
probabilidade de 80 a 90%, 
que influenciará o clima 
no Paraná.“Estão previstas 
grandes oscilações da 
temperatura do ar, com a 
continuação de variações 
bruscas semelhantes às 
registradas em agosto 
e na primeira quinzena 
de setembro, porém 
mais curtas”, observa o 
meteorologista do Simepar, 
Reinaldo Kneib.

Cassação
O processo de cassação 
do mandato do ex-
vereador Renato Freitas 
do PT chegou ao Supremo 
Tribunal Federal (STF). 
Os advogados Guilherme 
Gonçalves e Antônio Carlos 
de Almeida Castro, o Kakay, 
que defendem o petista, 
ingressaram com um ação 
para tentar reverter a 
cassação de Renato Freitas 
e torná-lo elegível nesta 
eleição — uma vez que o 
Tribunal Regional Eleitoral do 
Paraná (TRE-PR) indeferiu a 
candidatura do petista.

Recurso no TSE
O candidato a deputado 
estadual Moacyr Fadel 
(PSD), anunciou que já está 
ingressando com recurso 
junto ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) para garantir 
a sua candidatura ao pleito 
deste ano. O anúncio foi 
feito logo após a decisão do 
Tribunal Regional Eleitoral do 
Paraná (TRE-PR), que acatou 
o pedido de indeferimento 
de sua candidatura por 
considerá-lo inelegível. 
“Vamos tranquilamente 
encaminhar o recurso para 
Brasília. Minha campanha 
continua tranquila e serena. 
Seguimos confiando na 
justiça”, declarou.
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Memorável
Ainda repercute a sensacional 
palestra de Felipe Titto no 
Metropolitan Centro de 
Eventos, em comemoração ao 
58º aniversário da Aciu e em 
cumprimento a mais uma etapa 
do projeto Inovação & Negócios, 
em parceria com o Sebrae. 
Casa cheia,  um ministrante 
carismático e conteúdo 
diferenciado. Solícito, Titto 
atendeu a imprensa e uma legião 
de fãs em tom de descontração. 
O cara mandou bem demais.

Mutirão de empregos
Para aproximar trabalhadores 
em busca de oportunidade de 
emprego e empresas do comércio 
local à procura de colaboradores, 
a Agência do Trabalhador firmou 
parceria com a Aciu para promover 
um mutirão de empregos exclusivo 
para o setor. Está em curso uma 
captação especial de vagas e 
candidatos com perfil adequado, 
a fim de atender lojas com vagas 
temporárias – visando as vendas 
de final de ano – e também os 
estabelecimentos que querem 
ampliar seus quadros funcionais.

Cronograma
O feirão do emprego no comércio 
será realizado em 27 de outubro, na 
Agência do Trabalhador. Empresas 
que dispuserem de vagas terão 
espaços delimitados para expor as 
oportunidades aos interessados. 
Para participar, as empresas devem 
se cadastrar antecipadamente. 
A equipe técnica da Agência vai 
analisar o perfil dos candidatos e 
encaminhá-los para as entrevistas.

Natal de Luz
Uma parceria entre a prefeitura 
e a Aciu novamente colocará 
Umuarama em destaque com 
seu tradicional Natal de Luz. Mais 
de 250 portais serão instalados 
nas avenidas centrais e algumas 
ruas da área central da cidade. 
Os equipamentos já estão sendo 
fabricados no Pátio Municipal. 
A Aciu adquiriu as ferragens 
e outros equipamentos e a 
administração municipal contratou 
um metalúrgico para coordenar os 
trabalhos de confecção.

Novidades
Além dos portais, árvores das vias 
centrais também devem receber 
iluminação especial e o Papai Noel 
vai ganhar mais uma casa, que 
será construída na Praça Miguel 
Rossafa. E as novidades não param 
por aí. Decorações e programações 
especiais serão levadas ao Lago 
Aratimbó. As praças Arthur Thomaz 
e Santos Dumont também serão 

Debate na Unipar
O Conselho do Jovem Empresário (Conjove) promove na próxima 

terça-feira (27), na Sala de Vídeos da Unipar sede (praça Mascarenhas 
de Moraes), às 19h, um debate com a participação de candidatos a 

deputados federais e estaduais domiciliados em Umuarama. O objetivo 
é contribuir para que o eleitorado conheça melhor os postulantes e 

suas proposições a menos de duas semanas do pleito.

iluminadas e devem receber 
programação especial em alguns 
dias de dezembro.

Curso gratuito
A prefeitura está oferecendo uma 
ótima oportunidade para quem 
quer aprender a costurar. Estão 
abertas as inscrições para o curso de 
auxiliar de costura, adquirido pelo 
município junto ao Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai). 
Os interessados devem procurar 
a Agência do Trabalhador para a 
matrícula. As aulas serão de segunda 
a sexta, das 13h30 às 17h, e a 
previsão de início é 10 de outubro.

Características
A participação é gratuita, porém 
as vagas são limitadas e a seleção 
dos alunos respeitará a ordem de 
inscrição. O curso de deverá ser 
concluído no dia 16 de dezembro. 
Os requisitos são: idade acima 
de 15 anos e 4ª série do ensino 
fundamental. A Agência do 
Trabalhador disponibilizou 16 
vagas e os interessados devem 
comparecer levando cópias dos 
documentos pessoais (RG e CPF) 
e um comprovante de endereço 
atual. Mais informações pelo fone 
(44) 3621-1100.

Inovar é preciso
Como a palestra com Felipe Titto 
evidenciou, inovar é umas das 
regras para garantir a permanência 
em um mercado cada vez mais 
competitivo, e quando falamos em 
inovação, não é necessariamente 
sobre começar algo do “zero”, mas 
também aprimorar. Atualizar aquilo 
que já é feito no momento, pode 
ser, por exemplo, uma solução para 
um problema que era visto, até 
então, como sem saída.

Planejamento 
financeiro
Um cuidadoso planejamento é 
importante para manter a saúde 
financeira do seu negócio. Com 
todas as contas organizadas, você 
terá uma visão precisa do que 
entra e sai da conta da empresa. 
Quanto mais detalhado for o seu 
planejamento, mais preparado você 
estará para lidar com os cenários 
que irão surgir. O futuro do seu 
negócio depende de como você 
planeja e estrutura o financeiro. 
Mais dicas na próxima coluna.

“Defina sucesso com seus 
próprios termos, o alcance 
segundo as suas próprias regras 
e viva uma vida da qual você se 
orgulhe” -  Anne Sweeney

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

Transações suspeitas
em campanhas somam
cerca de R$ 605 milhões

O  Tr i b u n a l  S u p e r i o r 
Eleitoral (TSE) identificou R$ 
605 milhões em transferên-
cias suspeitas após análise da 
prestação de contas parcial 
de campanha, entregue pelos 
candidatos entre os dias 9 e 13 
de setembro. 

Ao todo, foram detectados 
59.072 casos de doações ou 
gastos potencialmente irre-
gulares, informou a Justiça 
Eleitoral. De acordo com o TSE, 
os casos agora serão apurados 
“com o levantamento de pro-
vas materiais e de informações 
mais aprofundadas”.

As suspeitas foram alcança-
das por meio do cruzamento 
de dados de diferentes órgãos 
de controle, como o Tribunal 
de Contas da União (TCU), a 

Receita Federal, o Conselho 
de Controle de Atividades 
Econômicas (Coaf) e a Polícia 
Federal (PF). 

No caso dos gastos, chama 
a atenção dos órgãos de con-
trole quando, por exemplo, 
há fornecedores com número 
muito pequeno de funcioná-
rios, ou com um dos sócios 
como beneficiário de pro-
gramas de transferência de 
renda como o Auxílio Brasil. 
Levantam suspeita também 
os casos de empresas criadas 
neste ano e tendo como sócio 
algum filiado a partido ou 
parente de candidato.

No lado das receitas, as 
principais suspeitas recaem 
sobre doações feitas por 
pessoas beneficiárias de 

programas sociais ou com 
renda incompatível com o 
valor doado. Foram identi-
ficados, por exemplo, seis 
doadores falecidos e 190 
desempregados.

“Ainda despertou o inte-
resse dos analistas 10.296 
situações em que um mesmo 
candidato recebeu numerosas 
contribuições feitas por dife-
rentes empregados de uma 
mesma empresa”, disse o TSE. 

Caberá agora ao Ministério 
Público Eleitoral (MPE) investi-
gar esses casos suspeitos. Uma 
nova rodada de cruzamento de 
dados ocorrerá após a presta-
ção de contas final do primeiro 
turno, que deve ser entregue 
por todos os candidatos até 2 
de novembro. 

Motoristas de ‘boa conduta’ 
podem aderir ao cadastro positivo

Desde a última quinta-feira, 
(22), os motoristas que não 
tiveram infrações já podem 
aderir ao Registro Nacional 
Posit ivo de Condutores 
(RNPC). Também conhecido 
como Cadastro Positivo de 
Condutores, ele tem o obje-
tivo de premiar a boa conduta 
de motoristas que não come-
teram infração de trânsito nos 
últimos 12 meses.

O cadastro foi desenvol-
vido pelo Serviço Federal de 
Processamento de Dados 
(Serpro) para o Ministério da 
Infraestrutura e seu lança-
mento faz parte das ações da 
Semana Nacional de Trânsito, 
promovida pela pasta.

Ele permite que empre-
sas privadas e órgãos públi-
cos ofereçam benefícios e 
vantagens aos motoristas. 
Entre elas, por exemplo, 
estão reduções em taxas de 
serviços públicos e privados, 
condições diferenciadas para 
locação de veículos e contra-
tação de seguros, descontos 
em pedágios e em estaciona-
mento e oferta de cashback.

As vantagens poderão ser 
concedidas a partir de 13 de 
outubro, quando o cadastro 
será ativado.

Legislação
O Cadastro Positivo de Condutores foi estabelecido pela Lei 
14.071/2020, que alterou diversos dispositivos do Código de 

Trânsito Brasileiro, como a ampliação do prazo de validade das 
habilitações. A iniciativa foi regulamentada em julho deste ano pelo 

Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

COMO ADERIR
A participação no cadastro é 

voluntária, mediante autoriza-
ção do condutor. Ela pode ser 
registrada por meio do aplica-
tivo Carteira Digital de Trânsito 
(CDT) ou no Portal Serviços da 
Secretaria Nacional de Trânsito 
(Senatran). Ao se registrar, o 
participante dá o consenti-
mento para que seu cadastro 
seja visualizado como apto a 
receber os benefícios.

As empresas que quiserem 
atuar com o RNPC devem comu-
nicar o interesse à Senatran e 
apresentar os benefícios que 
serão oferecidos por meio de 
um formulário online. Para dar 
visibilidade aos parceiros da 
iniciativa, a Secretaria Nacional 
de Trânsito criou o selo Parceiro 
do Bom Condutor, que poderá 
ser utilizado em ações promo-
cionais, portais, redes sociais e 
aplicativos.

PROGRAMA tem o objetivo de premiar a boa conduta de motoristas que não cometeram 
infração de trânsito nos últimos 12 meses
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(44) 3056-6504

Agrotóxicos e armas apreendidos
em caminhonete roubada em Iporã

Policiais militares do 
BPFron (Batalhão de Polícia de 
Fronteira) em uma ação inte-
grada com agentes da Polícia 
Federal (PF), apreenderam 
agrotóxicos contrabandeados, 
armas, munições e recupera-
ram um veículo que havia sido 
tomado de assalto na cidade 
de Iporã (a 55 quilômetros de 
Umuarama).

A caminhonete Chevrolet 
S-10, de placas PZE-4J16, cor 
prata, foi levada por bandidos 
na cidade de Iporã no dia 9 de 
agosto deste ano. O empla-
camento do veículo é de Belo 
Horizonte/MG.

A recuperação do utilitário 

Acusada de 
homicídio 

é capturada em 
Umuarama

Uma mulher, de 26 anos, 
que era procurada pela 
Justiça pelos crimes de 
desacato, tráfico de drogas 
e homicídio qualificado foi 
presa, por volta das 21h da 
última quinta-feira (22), na 
Zona VI de Umuarama.

A detenção foi reali-
zada por equipes policiais 
que integram o BPFron 
(Batalhão de Operações 
da Fronteira). Os agentes 
forma informados anoni-
mamente sobre o para-
deiro da mulher procurada. 
Uma averiguação foi feita 
e descoberto que contra a 
suspeita haviam sido expe-
didos dois mandados de pri-
são, previstos no Artigo 331 
da Lei 2848/40; Artigo 33 da 
Lei 11343/06; e Artigo 121 do 
Código Penal.

Imediatamente os poli-
ciais saíram no encalço e 
decidiram realizar a abor-
dagem, seguindo até a 
residência onde estava a 
mulher procurada.

No endereço, eles a 
informaram sobre os man-
dados em aberto, e deram 
voz de prisão encaminhan-
do-a para o Departamento 
Penitenciário (Depen) de 
Umuarama.

Maritaca em cativeiro com arma e maconha
Po l i c i a i s  d o  B P Fr o n 

(Batalhão de Operações de 
Fronteira), descobriram o 
paradeiro de uma maritaca em 
cativeiro. A apreensão da ave 
aconteceu na noite da última 
quinta-feira (22). No mesmo 
local foi encontrada uma cara-
bina de calibre .38, um simu-
lacro de pistola e ainda meio 
quilo de maconha. A ação poli-
cial foi desenvolvida no con-
junto Arco Íris, em Umuarama.

De acordo com os policiais, 
a apreensão foi realizada no 
âmbito das Operações deno-
minadas Hórus e Domínio e 
aconteceu durante um patru-
lhamento, na qual os poli-
ciais visualizaram uma pessoa 
fugindo para os fundos de uma 
residência assim que notou a 

VEÍCULO levado por bandidos em Iporã foi recuperado em um galpão, além de agrotóxi-
cos, armas e munições
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pes policiais realizavam patru-
lhamento em uma área rural 
daquele município. Os agentes 
a localizaram em um galpão. 
Na averiguação, descobriram 
que havia sido roubado.

No mesmo local tam-
bém foram encontrados 13 
galões de 20 litros cada de 
Dragon plus (Paraquat), 105 
quilos de Megaxam 75%, 
(Thiamethoxam), 72 litros de 
Acronis, 60 litros de Celeiro, 96 
litros de Rooter (composições 
de agrotóxicos contrabandea-
dos) uma espingarda de cali-
bre 12, de marca Maveric e 
ainda 4 cartuchos do mesmo 

calibre. Também foi localizada 
uma pistola de calibre 9mm, 
marca Glock com um carre-
gador contendo 13 munições 
bem e também outro carre-
gador desmuniciado, além de 
186 munições de calibre .22.

Foi necessário o aciona-
mento de um guincho para o 
transporte da caminhonete e 
dos agrotóxicos até a base do 
Nepom (Núcleo Especial de 
Polícia Marítima) de Guaíra. 
Posteriormente os agrotóxi-
cos e o veículo foram encami-
nhados para a Receita Federal. 
Já as armas e munições foram 
entregues na Delegacia da 
Polícia Federal de Guaíra.

aproximação da viatura policial.
Em buscas realizadas no 

local, os policiais conseguiram 
encontrar a maritaca que era 
mantida dentro de uma gaiola. 
Uma mulher de 28 anos, se 
identificou como a proprietá-
ria do imóvel.

Com a ajuda de um cão de 
faro, os policiais também con-
seguiram encontrar diversos 
invólucros contendo maconha 
e o simulacro de pistola, bem 
como a carabina calibre .38. 
Foram recolhidos também R$ 
49,25 em moedas e materiais 
utilizados para embalar a droga.

A mulher que se disse 
dona da casa, foi conduzida 
à Delegacia de Polícia de 
Umuarama junto com o mate-
rial e a ave apreendida.

ARMAS, drogas, dinheiro, simulacro e a ave em cativeiro, foram recolhidos pelos recolhi-
dos pelos policiais, todo foi entregue na Delegacia de Umuarama
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A Polícia Militar apreendeu, 
por volta das 18h10 da quinta 
(22), uma espingarda calibre 
.22, uma munição do mesmo 
calibre e outra do calibre 12 
que estavam em uma residência 
no jardim São Cristóvão, em 
Umuarama. Uma denúncia 
anônima levou os policiais até o 
bairro um morador do bairro. O 
acusado de portar a arma, que 
tem 61 anos de idade, foi avis-
tado e permitiu a entrada dos 
policiais em sua casa. Em uma 
rápida checagem, foi encontrado 
um cartucho no beiral da janela e 
a espingarda na garagem externa. 
A arma e a munição foram 
encaminhadas para a Delegacia de 
Polícia Civil de Umuarama.

DIVULGAÇÃO
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Obra do viaduto do Gauchão está
com 68% dos serviços concluídos

A duplicação da PR-323, 
no perímetro urbano de 
Umuarama, já está com 68,2% 
das obras concluídas. O anún-
cio foi feito pelo governa-
dor Ratinho Junior em visita 
a Maringá e Londrina nesta 
semana, onde participou de 
um evento político com lide-
ranças da região Noroeste e se 
encontrou com engenheiros do 
Sinduscon Norte.

“É uma alegria ver essa obra 
tão perto da conclusão. Nós 
tiramos essa demanda histórica 
do papel, facilitando o trânsito 
em Umuarama e evitando aci-
dentes. É um dos investimentos 
mais importantes do Governo 
do Paraná na região Noroeste, 
se soma a outras duplicações 
na PR-323, uma rodovia que 
precisava de recursos do Poder 
Público porque é fundamen-
tal para o desenvolvimento 
dos nossos municípios”, disse 
Ratinho Junior.

C r i a d o  e m  2 0 1 0 ,  o 
Programa de Educação 
Ambiental (PEA) é um projeto 
do Sistema Campo Limpo, rea-
lizado pela Adita (Associação 
dos Distribuidores de Insumos 
e Tecnologia Agropecuária), fez 
a entrega de prêmios aos seis 
alunos da rede municipal de 
ensino que venceram a etapa 
local do concurso de reda-
ção e desenho sobre o tema 
“Minha atividade na logística 
reversa”. O evento aconteceu 
na sexta (23) pela manhã no 
Teatro Vera Schubert e contou 
com a presença do prefeito de 

Pimentel faz balanço positivo de seu primeiro ano de gestão
O  p r e f e i t o  H e r m e s 

Pimentel reuniu o secreta-
riado e os diretores das secre-
tarias da administração, na 
sexta (23), para um balanço 
do primeiro ano de sua ges-
tão à frente da Prefeitura, 
que foi completado nesta 
semana. Apresentou avan-
ços e conquistas dos últi-
mos 12 meses, agradeceu a 
dedicação de toda a equipe 
e apontou metas a serem 
perseguidas.

“Tivemos muitas realiza-
ções e também muito aprendi-
zado, mas ainda há muito a ser 
feito para melhorar a cidade e 
a vida da população. A jornada 
é longa, mas estamos no cami-
nho certo”, disse.

Pimentel fez uma apre-
sentação do trabalho de cada 
secretaria, com números de 
atendimentos, investimen-
tos, aquisições e serviços 
prestados, citou propostas e 
também projetos que estão 

em andamento. “Temos mui-
tas ideias para Umuarama, 
tanto na área social quanto 
na infraestrutura, na saúde e 
na educação, e estamos bus-
cando as condições para rea-
lizá-las”, completou.

U m  v í d e o  p ro d u z i d o 
pela Secretaria Municipal de 
Comunicação exibiu um relato 
das principais obras e serviços 
públicos prestados ao longo do 
período de 12 meses em que 
Umuarama ganhou linha área 

para Curitiba, certificação do 
aeroporto, obras importantes 
como a estação rodoviária, 
no Posto de Saúde Central, a 
nova Escola Evangélica, mais 
de 15 quilômetros de pavimen-
tação e recapeamento, ginásio 
do Sonho Meu, revitalização 
e grandes eventos nos lagos 
Aratimbó e Tucuruvi.

O município realizou, 
ainda, a regularização de 
centenas de imóveis, reto-
mou as obras do Centro de 

Eventos, expandiu a ilumi-
nação em LED, ampliou em 
cerca de 20% a arrecadação 
e realizou grandes investi-
mentos na saúde, educação, 
esporte, lazer, assistência 
social, segurança, trânsito e 
na administração pública. “Em 
breve teremos novidades, mas 
neste momento devemos olhar 
o que já foi feito e agradecer 
a dedicação de cada um, de 
cada servidor, diretor e secre-
tário”, finalizou Pimentel.

Umuarama, Hermes Pimentel.
A secretária municipal de 

Educação, Mauriza Gonçalves 
de Lima Menegasso, conta que 
o PEA tem como objetivo prin-
cipal apoiar as escolas na com-
plementação de conteúdos 
curriculares relacionados ao 
meio ambiente. “Anualmente 
são distribuídos kits educati-
vos para serem aplicados para 
as turmas de 4º e 5º ano do 
ensino fundamental. No PEA 
Campo Limpo 2022 foram ins-
critos 250 mil alunos de 2.500 
escolas de 320 municípios em 
23 estados brasileiros. São 

números realmente superlati-
vos e para nós, de Umuarama, 
é uma honra fazer parte de 
um projeto dessa enverga-
dura”, pontuou.

As 22 escolas da rede muni-
cipal de ensino participaram 
do concurso e 2.100 alunos do 
ensino fundamental se inscre-
veram – os do 4º ano na cate-
goria Desenho e os do 5º ano 
na categoria redação.

Os trabalhos foram ava-
liados primeiramente pelos 
professores e pela equipe 
pedagógica das escolas ins-
critas. Em seguida, por uma 

Alunos do município vão disputar 
prêmio nacional de logística reversa

comissão julgadora composta 
por professores de instituições 
públicas e por profissionais da 
área ambiental ligados ao PEA 

Campo Limpo, que escolheu os 
três desenhos e as três reda-
ções que atenderam o regula-
mento do concurso.

A premiação aconteceu na sexta (23) pela manhã no Teatro Vera Schubert e contou com a 
presença do prefeito de Umuarama, Hermes Pimentel
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A obra realizada pelo 
Departamento de Estradas de 
Rodagem do Paraná (DER/PR) 
contempla 4,4 quilômetros da 
rodovia, e vai do Trevo Gauchão 
até o Trevo de Mariluz, no 
entroncamento com a PR-468.

Nesta etapa de obras, os 
serviços estão concentrados 
na implantação da pista dupla 
da PR-323, com implementação 
de dispositivos de drenagem, 
serviços de terraplenagem e 
pavimentação do asfalto. As 
vias marginais e os viadutos já 
estão praticamente concluídos.

A PR-323 é uma das prin-
cipais rodovias estaduais 
do Paraná. A obra é muito 
aguardada pela população 
de Umuarama e vai ampliar 
a capacidade do tráfego para 
quem chega ao município por 
Guaíra, vindo do Paraguai e 
Mato Grosso do Sul ou para 
quem vem de Maringá e 
Cianorte. A obra também irá 

proporcionar mais segurança 
aos motoristas e moradores 
facilitando acesso ao centro, ao 
Aeroporto Municipal Orlando 
de Carvalho e ao Parque 
Industrial.

A  e n t r e ga  d o  Tr e v o 
Gauchão está prevista para 
o final de novembro deste 
ano. O investimento apli-
cado pelo Governo do Paraná 
é de R$ 66.127.806,99, reali-
zado por meio do Programa 
Estratégico de Infraestrutura 
e Logística de Transportes do 
Paraná, em uma parceria com 
o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID).

Na altura do Trevo Gauchão, 
que dá acesso à Avenida Dr. 
Ângelo Moreira da Fonseca, está 
praticamente concluído um 
novo viaduto com duas alças. 
Para a construção da obra de 
arte, a rodovia foi rebaixada 
de 7 a 8 metros, preservando o 
alinhamento e os acessos dos 

empreendimentos que ficam 
nas margens, e fazendo com 
que as trincheiras de acesso 
passem por cima da rodovia.

Já no acesso à PR-468 
(Mariluz), o outro viaduto 
irá dar maior mobilidade de 
retorno para os veículos aces-
sarem o perímetro urbano de 
Umuarama. Diferente do acesso 
ao Gauchão, nesse ponto, o 
chamado km 304, a PR-323 pas-
sará por cima da obra da trin-
cheira. As duas alças das obras 

de artes especiais possuem 
dimensões similares, com 27,5 
metros de comprimento por 
15,8 metros de largura.

A rodovia duplicada é com-
posta por duas pistas com 7,20 
m de largura (duas faixas de trá-
fego de 3,60 metros cada), com 
acostamentos externos de 2,50 
metros e acostamentos internos 
de 0,6 m. As vias marginais irão 
melhorar o fluxo tanto para quem 
vai ingressar aos bairros quanto 
para quem seguir na PR-323.

NA altura do Trevo Gauchão, está praticamente concluído um novo viaduto com duas alças. 
Para a construção da obra de arte, a rodovia foi rebaixada de 7 a 8 metros

ASSESSORIA
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Na pista, seu charme tá on e você faz o maior sucesso! 
Inclusive, pode atrair alguém com interesses parecidos 
com os seus. Com o love, os momentos a dois prometem 
ser perfeitos sem defeitos. Os astros te incentivam a cui-
dar e valorizar o visual, o que promete arrancar elogios do 
mozão. E o sexo deve pegar fogo!

Com o mozão, seu lado atencioso deve pintar, mas vai 
querer receber o mesmo em troca – errada não tá. E o 
clima que pinta é de muitas alegrias e prazeres. Se está 
na solteirice, pode tirar o pé do acelerador e ficar mais na 
sua no primeiro contato com o crush.  

Se está na pista, seu charme tende a deixar uma fila de 
contatinhos te querendo, mas tem grandes chances de 
conhecer alguém interessante através de um parente. Com 
o mozão, vocês podem juntar as escovas de dentes ou 
conseguir realizar o sonho da casa própria, finalmente.

Com o mozão, tende a sentir uma ligação forte. O clima 
promete ser de muita animação, e a sua imaginação ligada 
no 220 agita a relação. Se está na pista, você tem tudo pra 
arrasar no bate-papo e deixar o crush caidinho de amores 
por você. Mas você só vai se interessar pra valer se mos-
trarem parceria para toda hora!

No romance, vocês tendem a conquistar estabilidade e tudo 
indica que crises devem perder força e o clima promete ser 
de maior intimidade com o mozão. Na solteirice, pode pin-
tar um crush na área, e você pode se envolver em um lance 
sigiloso ou secreto neste fim de semana, mas cuidado!

No amor, você conta com objetividade pra tomar decisões 
importantes neste fim de semana. Com o mozão, tende a focar 
no presente e curtir o momento podem até realizar um sonho 
juntos! na pista, uma amizade pode ficar mais caliente, e essa 
relação tem boas chances de ser um sucesso.

Horóscopo  

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Seu jeitinho reservado e misterioso tem tudo pra atrair 
contatinhos! Pode rolar interesse forte por alguém conhe-
cido ou do seu círculo de amizade. Tudo indica que não 
terá dificuldade em se jogar nessa paixão. No romance, 
você tende a se abrir mais e curtir momentos sensacionais 
quando estiverem a sós.

É hora de colocar a sua vida amorosa em ordem, libria-
nes! Seja com o seu mozão, o crush ou aquele rolo, o 
momento é favorável para resolver pendências. Na paquera, 
por exemplo, você conta com facilidade pra separar o joio 
do trigo. E com o seu amoreco, a ligação promete ficar 
mais forte.

No rol dos solteiros, há chance de rolar aquela química 
de milhões por alguém mais experiente, principalmente 
na cama. Com a sua metade favorita da laranja, pode se 
aventurar com o mozão, explorar a intimidade e curtir 
momentos deliciosos a dois. Você não vai querer saber 
de mesmice!

No romance, deve mandar o marasmo pra beeem longe e 
ativar o modo amorzinho, criativo e animado. Use a imagi-
nação e seu lado eficiente para renovar o relacionamento! 
Na pista, tudo indica que estará mais popular, mas aposte 
na sua esperteza e determinação pra fisgar o crush.

Esbanjando seducência, você só vai ficar solteira neste fim 
de semana se quiser, arianja! Pode dar match em um crush 
perfeitinho, ou até rolar alguma coisa com um colega de 
serviço. Já o romance tende a ganhar mais importância, 
e você deve valorizar e se dedicar mais ao mozão para ter 
bons momentos a dois.

Horóscopo nascido em 24 de setembro

Horóscopo nascido em 25 de setembro

Horóscopo nascido em 26 de setembro

Os nascidos no dia 25 de setembro são do signo de Libra com a personalidade de Leão. São otimistas e confiantes, 
independentes, francos e honestos. Apreciam a liberdade de ação e de ideias e lutam para viver livres de amarras 
e de preconceitos. Mas no fundo são tímidos, embora não o demonstrem. Seu número principal é o 32, formado 
de Júpiter e Lua, que por sua vez, comandam, pela ordem, o direito o magistério, a cultura e a sabedoria, e a Lua 
preside as emoções a memória, a família, os bens de raiz. Juntos formam o 5, de Mercúrio, de comunicação, da 
simpatia, das amizades e do comércio. Esta influência faz com que se mantenham sempre jovens.

Os nascidos no dia 24 de setembro são do signo de Libra com a personalidade de Câncer. São festeiros, 
divertidos e antenados nas atividades artísticas, assim como a diversões. São ligados à família de origem, 
muito embora possam ser incompreendidos por ela. Seu número principal é o 31, formado de 3, o sím-
bolo de Júpiter.  O Sol, 1, que é símbolo de poder e liderança, autoridade e solidão. Juntos formam o 4, 
de Urano, que simboliza a modernidade, o trabalho, a tecnologia da informática, da física e da eletrônica. 
Leva ao espírito de fraternidade e evolução cósmica.

Os nascidos a 26 de setembro são do signo de Libra com a personalidade de Virgem. Sua vida se move para 
frente e para trás, de modo alternado. Seu progresso é lento e permeado de muito trabalho e de incertezas. 
Tanto podem alcançar vitórias como fracassos. Seu número principal é o 33, formado do número de Júpiter 
em dobro, o 3, que está ligado ao conhecimento, aos estudos e à cultura; à Filosofia, ao Direito, ao jorna-
lismo, ao magistério em diversas especialidades. A soma dá o 6, de Vênus, que também os envolve com a 
beleza, a moda, as artes, ao amor e a bondade. Em sua face negativa pode levar à omissão e à indiferença, 
causados pela timidez e a insegurança. Mas confere beleza física.

Tá na pista cantando aquela música do Zé Neto & Cristiano, 
“eu tô carente”? Calma, que você sai dessa! Pode dar match 
em um crush mais experiente, ou até se envolver com uma 
pessoa conhecida ou amiga. No romance, saidinha a dois 
deve trazer emoção e te deixar sorrindo de orelha a orelha.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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TFD
SAQUEADOR

BOBENVIEI
LUCROTNT
DAJPOÇO

CALORCASA
DTEARSR

COMODIDADE
RELROLOS

BASICOIF
SNURAIZ

HORARIOGE
FESCORAR

DEBOCHADO
SOMREPAROS

Conjunto
de ceri-
mônias

religiosas

Saldo
positivo

do comer-
ciante

De cor
entre o

branco e
o preto

Rente
(o corte 

de cabelo)

Bem-
estar;

conforto

São
dois no
número

100

Serviço fei-
to na ofi-

cina mecâ-
nica (pl.)

Cirrose e
hepatite

Frases; ex-
pressões

Ração seca que se
dá ao gado

Universidade esta-
dual do RJ (sigla)

Aquele
que rouba
(?) Marley,

cantor 
Mandei;
remeti 

Papel de
cartazes

Explosivo
de minas
Buraco

profundo

Capital
do Egito

Domicílio;
moradia

500, em
romanos
Alta tem-
peratura

Religião
(abrev.)

Essencial;
principal

Máquina
de tecer

O menor é
fevereiro

Suzy Rê-
go, atriz
Une-se 

em pacto

Forma do 
durex (pl.)
Seta do
mouse

Marca
o plural

O rigor do 
povo inglês

A base
da planta
A vogal
do pingo

Privado
de roupas
Vítima de
sequestro

Ruborizar
a face
Código
postal 

Alceu
Valença,
compo-

sitor

Pão de
(?), bolo

muito fofo

Segunda
opção da
múltipla
escolha

Militar sem
graduação

Proibição de
natureza social

Se, em
inglês

Penhasco;
rochedo

Fazer
preces a

Deus

Ferro (símbolo)

Pena; 
compaixão

Gozador;
gaiato
(pop.)

Fenômeno
acústico

2/if. 4/feno — tabu. 6/básico. 9/saqueador. 10/comodidade.
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G T F
C R I T E R I O S OS

A M A M E N T A M
C O P I A D O R A

C I T A L I S A
L OR M A D R O
I C A R N E V

P A R A R A S C O
N A BO S P A M
O P A N O T A M

U R A N O L E A
A S E P I L A R
M T A R S I L A

L O T A D O T A J
S Ã S A M E N O

B

F

B

Autor do
livro "Vi-

das Secas"
(Lit.)  

(?) de
Páscoa,
doce de

chocolate

"Lixo" do
correio

eletrônico

(?) Parker,
cineasta
dos EUA

(?) do
Amaral,
pintora

(?) Mahal,
famoso
palácio
indiano 

(?) e
salvas:
ilesas

O clima
valorizado
na serra

Comando
Militar da
Amazônia

(sigla) 

Ilha brasi-
leira com
criação

de búfalos

Bloco de 
prestações
Fiscais de

feiras

Decifra
(um texto) 
A frente
do barco

Escrevem
o recado 

Filhas
da filha

Nojo;
aversão

Consoantes
de "sino"

Curar;
sanar 

Resultado
da adição

Imagens
enviadas do espaço

Ponde-
rados;

sensatos
Aleitam

Não
enrugada
Habitat da

baleia

Avião de
exibição
Pancada 

com a mão

Coluna
simples

 Sílaba de 
admissão

Não
continuar

Parte
maior da
vassoura

A máquina
de xerox
Faz refe-
rência a 

A moeda
nacional

Cidade
dos EUA

Tive medo

Pátio ao
redor de
igrejas

O sétimo
planeta
(Astr.)

Raiz roxa
usada

em sopas

Vegetal
como a

rosa

Alicerce;
fundação
Cheio por
completo

3/taj. 4/adro — alan — spam. 12/indianápolis.

   

Crescente
02/10 - 21h15

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 24/9/2022

Chuva

Paranaguá
max 19
min 14

max 23
min 9

Cascavel
max 21
min 7

Foz do Iguaçu
max 23
min 10

max 22
min 9

Curitiba
max 17
min 5

FASES 
DA LUA

Domingo 25/9/2022

Nublado
Segunda 26/9/2022

Sol

Nova
25/09 - 18h54

Minguante
17/10 - 14h16

concurso: 659
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 05 09 01 01 07 09 01

Super Sete concurso: 298C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

JUNHO

04 05 07 12 20 24 31

Loterias
Megasena

01 02 03 05 07 09 10 11 
13 14 15 16 18 19 23 concurso: 2522Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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1º sorteio
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TIME DO
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4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

 04 11 15 24 39 48

concurso: 2421

concurso: 1838

02 07 16 33 40 45

concurso: 5699

Quina
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2368Lotomania

49.645
75.411
57.474
53.147
00.418

09 14 15 17 27 49 75
FLUMINENSE-RJ

07 25 28 50 62
concurso: 5956

04 05 25 32 39 40

03 05 07 08 09 13 14 16 20 32
36 38 40 57 69 75 79 88 91 92

concurso: 2620Lotofácil

Semana do Trânsito tem atividades nas feiras da cidade
A programação da Semana 

Nacional do Trânsito ter-
mina no domingo, 25, em 
Umuarama, com uma ação 
educativa na feira livre da ave-
nida Parigot de Souza, ao lado 
do Bosque dos Xetá. Na última 
quarta-feira, 21, as atividades 
foram concentradas na feira 
do produtor, na avenida Dr. 
Ângelo Moreira da Fonseca, ao 
lado do Estádio Lúcio Pipino.

Devido à grande concen-
tração de público, as feiras 
são espaços importantes 
para campanhas educativas, 

especialmente relacionadas 
ao trânsito – considerando o 
aumento constante da frota e 
o grande número de acidentes 
com vítimas.

“Das 8h às 12h nós tere-
mos uma pista para experiên-
cia com óculos que simulam 
embriaguez. Eles permitem 
ao pedestre caminhar sob 
o efeito simulado do álcool, 
enfrentando dificuldades 
de equilíbrio, alteração na 
noção de distância e lentidão 
de reflexos, sensações que 
seriam potencializadas caso 

estivesse na direção de um 
veículo”, afirma a diretora de 
Trânsito do município, Dianês 
Maria Piffer.

As atividades da Semana 
do Trânsito contam com a 
participação dos agentes 
de trânsito do município, 
Guarda Municipal, Corpo de 
Bombeiros, Polícia Militar e 
Detran, com apoio da coope-
rativa de crédito Sicoob.

Além das visitas às fei-
ras, durante toda a semana 
foram realizadas blitze educa-
tivas nas entradas e saídas de 

estabelecimentos de ensino, 
com distribuição de panfle-
tos de orientação, visita de 
estudantes à mini cidade da 
Escolinha Municipal de Trânsito, 
palestras para acadêmicos 
da Universidade Paranaense 
(Unipar) e alunos do Colégio Alfa 
e duas blitze de fiscalização de 
veículos e condutores.

Na campanha deste ano, a 
Umutrans priorizou as ações 
educativas. “Praticamente 
todas as ações se concentra-
ram na orientação e educa-
ção dos motoristas, por meio 

de material produzido com o 
patrocínio do Sicoob”, desta-
cou a diretora de Trânsito.

O sentido maior da Semana 
Nacional do Trânsito é preven-
ção. As equipes se concentra-
ram na entrega de panfletos 
e orientação aos condutores, 
aproveitando o movimento 
nas entradas e saídas das 
escolas. “Queremos manter a 
trajetória de queda no número 
de vítimas de acidentes, ape-
sar do aumento constante da 
frota de veículos do municí-
pio”, completa Dianês Piffer.
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Adquira o cupom 
no valor de R$ 210,00.

CASCAVEL
(45) 2101-7022 | (45) 98408-4148 (WhatsApp)

UMUARAMA
(44) 2031-0794 | (44) 99116-7662 (WhatsApp)

Sua doação será destinada para a manutenção 
do Complexo Hospitalar e Casa de Apoio!

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

2º Prêmio: Fiat Mobi EASY 1.0 FLEX 
MANUAL, Ano 2021, Modelo 2022

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

3º Prêmio: Motocicleta CG 160cc 
START - Ano/Modelo 2022 4º Prêmio: Televisor 43’

*IMAGENS ILUSTRATIVAS

Brasileiros se 
preocupam com a 
aparência do carro

O quanto você se importa 
com a estética do seu carro? 
Um estudo produzido pela 
123Seguro, plataforma digital 
de seguros, apontou que 74% 
dos brasileiros (7 em cada 10) 
cuidam muito da aparência 
de seus veículos, enquanto 
23% dizem não se atentar 
tanto à manutenção esté-
tica e apenas 3% não fazem 
ou fazem poucas alterações 
em seus automóveis. Manter 
o bem higienizado é um dos 
passos mais populares entre 
os motoristas e dão aquele “ar 
de novo”, entretanto, muitas 
pessoas vão além da limpeza, 
construindo uma verdadeira 

personalidade ao veículo. 
De acordo com o levanta-

mento, 20% dos brasileiros 
colocam adesivos, acessórios 
ou passam vinil em seus car-
ros, enquanto 2 em cada 10 
motoristas dão até apelidos 
aos “amigos de quatro rodas”. 
Os nomes variam de acordo 
com a criatividade do pro-
prietário. Há quem utilize as 
cores como referência (Mar-
rom, Ice), dê nomes de artis-
tas e personagens do entrete-
nimento (Batmóvel, Alcione), 
ou até relacione as caracterís-
ticas do próprio carro (Veloz e 
Beberrona).

“É muito interessante ver 

a relação que os motoristas 
criam com seus automóveis. 
Assim como a moda é uma 
forma das pessoas mani-
festarem suas personalida-
des, o mesmo acontece com 
seus carros. Para o mercado 
de seguros, esses dados 
nos fazem entender como a 
população está utilizando e 
cuidando dos próprios bens”, 
explica Marcelo Biasoli, Cou-
ntry Manager da 123Seguro 
no Brasil. 

Além de analisar os cuida-
dos dos entrevistados com 
a estética de seus carros, o 
estudo também avaliou os 
motivos e a frequência do 

SETE em cada dez motoristas brasileiros dizem se preocupar muito com a 
aparência de seus carros

uso dos veículos. Segundo o 
levantamento, 47% dos bra-
sileiros utilizam seus auto-
móveis entre 1 a 3 dias na 
semana, 44% fazem o uso dos 
carros diariamente e apenas 
9% possuem o veículo ape-
nas para viagens ou passeios 
de final de semana. Entre os 
principais motivos para se ter 
um automóvel, estão a como-
didade (67%), trabalho (33%) 

e viagem (26%). 
Para obter todas as infor-

mações e produzir uma pes-
quisa concisa, a 123Seguro 
entrevistou motoristas de todo 
o país que estão inseridos em 
sua plataforma de seguros. Os 
dados do estudo foram cole-
tados de forma totalmente 
digital e são baseados em opi-
niões e ações da população em 
agosto de 2022. 

DIVULGAÇÃO

Kombi elétrica é atração da Volkswagen na Boat Show
O Volkswagen ID. Buzz 

segue para mais um compro-
misso no Brasil, entre testes de 
engenharia e aparições públi-
cas, reforçando a iniciativa Way 
to Zero e fortalecendo o com-
promisso da marca no que diz 
respeito aos planos para des-
carbonizar a empresa e seus 
produtos. Desta vez, a Kombi 
elétrica estará na 25ª edição 
do São Paulo Boat Show, que 
abriu as portas nesta sexta 
(23) e vai até quarta-feira. Esta 
é a primeira apresentação do 
modelo em São Paulo.

O design da Kombi elétrica 
encanta a primeira vista. Ele 
se baseia na primeira geração 
da Kombi original, a T1, e res-
gata um dos maiores ícones 
do design automotivo para a 
era da mobilidade elétrica. Foi 
construído sobre a plataforma 

modular elétrica (MEB) do 
Grupo Volkswagen. Trata-se 
da primeira plataforma esca-
lável de grande produção no 
mundo para carros total-
mente elétricos.

Em seu interior, o ID. Buzz 
surpreende mais uma vez ao 
combinar tecnologia e sus-
tentabilidade em um único 
projeto, que utiliza alto percen-
tual de materiais reciclados, 
enquanto todos os componen-
tes do habitáculo resultam de 
insumos de origem não-ani-
mal. Além de tudo, o modelo 
é versátil, minimalista e espa-
çoso: são 1.121 litros disponí-
veis no porta-malas, mesmo 
com cinco passageiros a bordo.

Totalmente elétrico, a 
Nova Senhora é equipada 
com uma bateria de 77 kWh 
que fornece corrente para um 

motor elétrico de 204 cv, que 
movimenta o eixo traseiro. A 
potência de carga, utilizando 
corrente alternada (AC), é de 
11 kW. Com uma tomada CCS, 
numa estação de carga rápida 
de corrente contínua (DC), a 
potência de carga aumenta para 
até 170 kW. Carregada dessa 
maneira, o nível da bateria sobe 
de 5% para 80% em cerca de 30 
minutos. São 425 km de autono-
mia com uma única carga!

Os sistemas de assistência 
da Kombi elétrica impressio-
nam. Entre a lista estão o sis-
tema de alerta local ‘Car2X’, 
que utiliza sinais de outros 
veículos e da infraestrutura de 
transporte para detectar perigos 
em tempo real, o Front Assist, o 
Lane Assist, e o “Travel Assist 
com Swarm data”, que faci-
lita a condução parcialmente 

autônoma em toda a faixa de 
velocidade e, pela primeira vez, 
a mudança de faixa assistida na 
estrada. Tudo para uma dire-
ção segura e sempre divertida a 
bordo da lenda.

PRÊMIOS
O ID. Buzz, em sua versão 

Cargo, acaba de ser eleito 

como “Veículo Comercial 
Internacional do Ano 2023”. O 
prêmio foi anunciado durante 
cerimônia do IAA Transporta-
tion 2022, na cidade de Hanno-
ver, na Alemanha. Além disso, a 
Nova Senhora foi eleita “Carro 
Elétrico do Ano 2022”, premia-
ção concedida pela publicação 
inglesa Top Gear.

EM sua primeira aparição pública em São Paulo, ID. Buzz será estrela do 
estande da Volkswagen na Boat Show
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 209.900,00

AMAROK V6 EXTREME 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 249.900,00

BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00

CRUZE LT TURBO 17/17 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 89.900,00

CRUZE LT TURBO 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00

CRUZE SPORT6 LT TURBO 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 104.900,00

PRISMA 1.4 LTZ 18/19 VERMELHO COMPLETO, COURO R$ 72.900,00

S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 224.900,00

T-CROSS 1.0 TSI COMFORTLINE 21/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 129.900,00

TRACKER 1.4 TURBO PREMIER 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00

TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 137.900,00

TRAILBLAZER 2.8 LTZ DIESEL 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 214.900,00 

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

OPORTUNIDADE DE TRABALHO

ROMANCE MODA 

CONTRATA VENDEDOR 
EXTERNO EM UMUARAMA. 

Requisitos: CNH, Carro próprio, 
experiência em vendas. 
Interessados entrar em contato 
pelo Whatsapp (43) 99927-
8776 - Jackson

                           COMUNICADO
Sr. LOURIVAL NOGUEIRA BATISTA,  casado com a Sra.

ROSELI DA SILVA BATISTA,  residentes e domiciliados na 

Fazenda São Francisco, CEP 87450-000, na cidade de 

TUNEIRAS DO OESTE-PR, favor entrar em contato com a 

empresa CORRÊA E FAVARÃO IMÓVEIS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 

03.360.584/0001-02, com sede na Avenida Brasil, n° 

4337, CEP: 87.501-000, em Umuarama - PR, telefone: (44) 

3622-5221, referente assuntos de vosso interesse.

Pela terceira vez no mês de setembro,
nenhum caso de Covid foi registrado

A última morte por covid-19 
registrada em Umuarama foi 
no início de março, que soma 
21 óbitos em 2022 e 355 desde 
o início da pandemia, em março 
de 2020. O Boletim Covid divul-
gado ontem (23) informou que 

Segunda-feira Saúde fará evento especial na Praça Arthur Thomas
Serviço de Atendimento em 

Psicologia (SAP) preparou um 
evento especial em comemo-
ração ao Setembro Amarelo, 
mês que no Brasil é dedicado à 
conscientização e importância 
sobre a prevenção do suicídio. 
Uma série de atividades gratui-
tas serão oferecidas na próxima 
segunda (26), das 9h às 11h30, 
na Praça Arthur Thomas.

Segundo a psicóloga 
Nathalia Ynae Marrique Giroldo, 
o cidadão será recepcionado 
com uma série de serviços de 
saúde, como aferição de pres-
são arterial, teste de glicemia, 
‘quick massage’ (massagem 
relaxante), escuta psicológica 
e orientações sobre vida sau-
dável. “Essas ações serão reali-
zadas em parceria entre o SAP, 
acadêmicos e orientadores do 
curso de psicologia da Unipar 
(Universidade Paranaense), 
Sesc e Centro de Atendimento 
Psicossocial – Álcool e Drogas 
(Caps-AD). Todos unidos pela 
valorização da vida, que sempre 
vale a pena ser vivida”, pontua.

Ela conta que o Setembro 

pela terceira vez neste mês 
nenhum caso da doença foi 
confirmado. Nesses 30 meses, 
39.278 pessoas foram diagnos-
ticadas com a doença e deste 
total 38.920 se recuperaram.

Novamente não houve 

alteração no relatório de ocupa-
ção de leitos exclusivos para tra-
tamento de covid-19 disponibili-
zados pelo SUS (Sistema Único de 
Saúde) e um senhor de 71 anos, 
que tomou três doses da vacina, 
continua internado na enfermaria 

do hospital Uopeccan.
O número de casos ativos é de 

19 e o total de casos suspeitos é 
de 16, indicando que 35 pessoas 
estão em isolamento domiciliar. 
O total de pessoas diagnosticadas 
com coronavírus em 2022 chegou 

a 18.853, sendo 9.670 mulheres, 
7.064 homens e 2.119 crianças. 
A Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa) faz o cruzamento da taxa 
de positividade com o índice 
de internamentos e classifica a 
cidade com “Bandeira Verde”.

Amarelo existe no Brasil desde 
2015, graças a uma campa-
nha criada pelo CVV (Centro de 
Valorização da Vida) em parce-
ria com o Conselho Federal de 
Medicina (CFM) e Associação 
Brasileira de Psiquiatria (ABP), 
em uma referência ao Dia 
Mundial de Prevenção do 
Suicídio, comemorado no dia 
10 de setembro. “O SAP conta 
com equipe multiprofissional 
para atendimento dos pacientes 
encaminhados pelas unidades 
de saúde. Oferecemos atendi-
mento individual e também em 
grupo-operativo para crianças a 
partir de 6 anos, adolescentes e 
adultos”, detalha.

A psicóloga comenta que as 
razões podem ser bem diferen-
tes, porém muito mais gente do 
que se imagina já pensou em 
suicídio. “Segundo estudo rea-
lizado pela Unicamp, 17% dos 
brasileiros, em algum momento, 
pensaram seriamente em dar 
um fim à própria vida e, des-
ses, 4,8% chegaram a elaborar 
um plano para isso. Na maioria 
dos casos é possível evitar que 
esses pensamentos suicidas se 
tornem realidade e é por isso 
que estamos à disposição da 
população”, pontua.

Nathalia cita uma ins-
trução, que classifica como 
‘muito importante’, disponi-
bilizada por profissionais do 
CVV: como é possível oferecer 
ajuda a um amigo ou fami-
liar se também não sabemos 

identificar os sinais e muito 
menos temos familiaridade 
com a abordagem mais ade-
quada? “O melhor é dizer ‘tem 

algo que eu posso fazer para te 
ajudar?’. Colocar-se à disposi-
ção, oferecer um ombro, escu-
tar um desabafo são coisas 

simples e muito importantes 
de serem feitas e que podem 
literalmente salvar uma vida”, 
observa.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
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Paz e harmonia: eis a verdadeira 

riqueza de uma família.
Benjamin Franklin

@tribunahojenewsumuarama

SHOPPING PALLADIUM

WORKSHOP
Com assinatura da Câmara da Mulher Empreendedora será ministrado na próxima quarta-feira, dia 28, no Senac  pela instru-
tora Fernanda Ribelato, um workshop gratuito  sobre Vitrinismo. Das 19h às 22h. Com dicas também em  Harmonização de 
cores e Estilo. Vagas 40. Inscrições pelo  (44) 98456-4257

NEWS
O Exame Nacional do Ensino Médio terá um 
novo formato em 2024. A avaliação ganha-

rá questões discursivas, além das atuais 
de múltipla escolha. Acompanhando as 

mudanças do Novo Ensino Médio, os par-
ticipantes poderão escolher entre um dos 
quatro blocos curriculares, de acordo com 
sua área de interesse: Linguagens, Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas; Matemática, 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 
Matemática, Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas; e Ciências da Natureza, Ciên-
cias Humanas e Sociais Aplicadas. Outra 

novidade é a pontuação extra para os que 
tiverem feito curso técnico profissionali-
zante durante o ensino médio. (Estadão)

 COPA
A Copa do Mundo no Catar ainda não começou, 
mas segue dando dor de cabeça para a organi-
zação. Como a homossexualidade é considerada 

crime no país-sede, oito seleções europeias 
planejam uma campanha anti-homofobia du-
rante os jogos, com as braçadeiras de capitão 
estampando as cores do arco-íris, símbolo do 

movimento LGBTQIA+. O problema é que a Fifa 
tem protocolos rígidos de vestimenta durante 
o torneio, e as faixas precisam seguir o mesmo 

padrão para as 32 seleções. Mas algumas 
delegações planejam rejeitar a estampa da 
campanha por também terem suas próprias 
regras sobre questões políticas e sociais em 
campo. Os poloneses também procuraram a 

Fifa para pedir que sua braçadeira leve as cores 
da bandeira da Ucrânia. (UOL)

SHOW DA VIDA
A 3ª edição do Show da Vida em 
parceria com a Gazin entregou 
na última quarta-feira (21), o 
Chevrolet Onix Zero Km para a 
ganhadora Vivian dos Santos ( 
ao centro) -, na entrega Neusa 
Barbado Farias (Uopeccan), 
Valmir José da Silva ( Uvel),  
Wanderley Rosa ( presidente 
Uopeccan) e Joaquim José da 
Costa Pereira ( Grupo Uvel) .

CONGRESSO
O  Grupo Uvel marcou presença no 30º Congresso Fenabrave com o tema: “ A União consolida o presente e garante o futuro” realizado 
em São Paulo durante esta semana com diversos palestrantes.  No clique: Homero Zaninotto, José Machado, Bruno Zaninotto, Realdir 

Furtado, Diego Zaninotto e Ivanildo Coutinho.
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